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DOORN – 29 juni 2017
Het Nationaal Kenniscentrum EVC heeft de door CommTop ingediende
beroepsstandaard erkend op basis waarvan de beroepscertificering in de Nederlandse
communicatiebranche gaat plaatsvinden.
Op donderdag 29 juni jl. heeft CommTop - in aanwezigheid van de directeur Stichting
Examenkamer/ Het Nationaal Kenniscentrum EVC - in een besloten bijeenkomst in Doorn
de 10 beroepsverenigingen in de communicatiebranche op de hoogte gesteld van de
ontwikkelingen. De beroepsverenigingen zijn daarbij nadrukkelijk uitgenodigd om samen
met CommTop breed gedragen verdere beroepsstandaarden voor de
communicatiebranche te ontwikkelen.
Met die beroepsstandaarden kunnen opleidingen duidelijk maken tot welke beroepsniveaus ze opleiden.
En professionals in de communicatiebranche kunnen duidelijkheid geven over hun beroepsbekwaamheid,
verworven via formeel, non-formeel of informeel leren. Voor de vaststelling van het beroepscompetentieniveau van professionals zullen EVC-procedures worden ingezet.

Federatie voor de Communicatiebranche
CommTop, Federatie voor de Communicatiebranche, is een groep ervaren communicatieprofessionals
die de leemtes in opleidingseisen en kwalificaties willen aanpakken en willen bijdragen aan
professionaliteit in de communicatiebranche. CommTop is de nieuwe naam van - tot voor kort - de
stichting CommBat.

Beroeps- en branchestandaarden broodnodig
Het Nationaal Kenniscentrum EVC is door de Stichting van de Arbeid aangewezen om in Nederland het
EVC-stelsel voor de arbeidsmarkt te beheren. Onderdeel daarvan is om beroeps- en branchestandaarden te erkennen die ingezet kunnen worden bij EVC-procedures, waarmee competenties van
professionals/vakvolwassenen gevalideerd kunnen worden. De individuele competenties worden
vastgelegd in een ervaringscertificaat door daartoe aangewezen erkende EVC-aanbieders.
Het Nationaal Kenniscentrum EVC heeft een door CommTop ontwikkelde beroepsstandaard voor de
communicatiebranche erkend. Deze eerste beroepsstandaard is gedefinieerd in leeropbrengsten en
daarbij gebruikmakende van de principes van het European Qualification Framework (EQF). Dit
framework biedt mogelijkheden en duidelijkheid voor (inter)nationale arbeidsmobiliteit.

In september verder
In Doorn is de beroepsverenigingen in de communicatiebranche uitgelegd wat de erkenning van de
eerste beroepsstandaard inhoudt. En verder wat het belang is voor werkgevers- en werknemersorganisaties, voor communicatieopleidingen en professionals van de ontwikkeling van aanvullende standaarden en -niveaus. Op basis van de uitgangspunten van ‘een leven lang leren’ blijven mensen zich
ontwikkelen en dat kan via het valideren van verworven competenties in beeld gebracht worden en tot
een certificering en diplomering leiden.
De beroepsverenigingen zijn uitgenodigd om in september te gaan meedenken over hoe de overige
beroepskwalificaties in de communicatiebranche tot stand kunnen komen.
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